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Mikołaj Bierdiajew w eseju pt. „Koniec Renesansu. Przyczynek do kryzysu 

współczesnej kultury” opublikowanym po raz pierwszy w roku 1922 w Petersburgu1, swoje 

rozważania oparł na analizie zjawisk zachodzących w dziejach sztuki, filozofii, a także historii 

Europy. Duże znaczenie przypisuje roli religii chrześcijańskiej w kształtowaniu się nie tylko 

kultury i sztuki, ale także dziejów współczesnego świata. 

 Według autora eseju, wszystko co związane z rozkwitem i upadkiem kultury zaczęło 

się i skończyło w Renesansie. Renesans wraz z humanizmem rozwinął to co najpiękniejsze, 

najważniejsze dla człowieka i jego rozwoju, a także zniszczył własne osiągnięcia. Za podstawę 

rozwoju człowieka Bierdiajew uznał religię, wiarę w chrześcijańskiego Boga, który zajmuje w 

życiu człowieka należne Mu miejsce. 

Renesans to epoka, w której dokonano niezwykłych osiągnięć w dziedzinie kultury i 

sztuki. Stało się tak z powodu styku dwóch epok. Początek Renesansu to przecież wkraczanie 

w nowe pojęcia i podejmowanie pierwszych nowych wyzwań. Ludzie początku tej epoki 

osadzeni byli w minionej, która stawiała na duchowość, pobożność, religijność2. Według 

Bierdiajewa połączenie średniowiecza ze starożytnością stworzyło Renesans, epokę, która 

umiejętnie łączyła dążenie do doskonałości i piękna wraz z chrześcijańską filozofią życia. 

Początek epoki przyniósł dzięki temu wielkie dzieła i rozbudził możliwości twórcze człowieka. 

Humanizm jednak stał się – wbrew pozorom – przyczyną jego upadku i spowodował stopniowe 

zatracanie osiąganych wartości. Według autora eseju stało się tak z powodu utraty wiary. 

Humanizm postawił człowieka w centrum świata, pozwolił człowiekowi uwierzyć w siebie i w 

swoją moc, poddać w wątpliwość nie tylko nadrzędną rolę Boga i jego praw, ale w ogóle jego 

istnienie. W tym momencie zaczął się upadek wielkich osiągnięć początku Renesansu i koniec 

dążeń zmierzających do tworzenia dzieł pretendujących do miana wielkich, ponadczasowych, 

zaliczanych do sztuki wysokiej. Człowiek stał się słaby, gdyż uwierzył, że wszystko zależy 

tylko od niego. W obliczu nowej epoki, nowych zdarzeń i czasów poczuł się zagubiony3. Ideały 

i osiągnięcia początku epoki szybko stały się przeszłością.  

Wypaczenie humanizmu spowodowało szereg zmian w życiu codziennym, co 

doprowadziło do wielu zawirowań historycznych i dziejowych. Bierdiajew zauważa, że 

człowiek Renesansu chciał zbliżyć się do natury, ale oderwał się od duchowości. Stopniowy 

                                                 
1 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu. Przyczynek do kryzysu współczesnej kultury {w:} M. Bierdiajew, Nowe 

średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 11. 
2 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 25. 
3 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 14. 
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zanik sił twórczych i poczucie nieszczęśliwości zaczęło narastać, by w XIX wieku osiągnąć 

apogeum. Człowiek XIX wieku jest człowiekiem osłabionym, wyczerpanym, pozbawionym 

wiary – taka postawa prowadzi do klęski i upadku4.   

Do upadku kultury doprowadził nie tylko humanizm, ale także wynikające z niego 

wydarzenia i postawy ludzkie. Autor eseju jest przekonany o silnym związku kultury z 

chrześcijaństwem. Zerwanie tej łączności spowodowało niekorzystne, wręcz dramatyczne 

zmiany. Katolicyzm pokazywał piękno świata i człowieka, nadawał sens życiu, kształtował 

człowieka i dodawał mu hartu ducha. Tymczasem negacja Boga w człowieku prowadzi do 

upadku człowieka, który jest stworzony na Boże podobieństwo5. Kolejne epoki (racjonalizm 

oświeceniowy, scjentyzm pozytywizmu, dekadentyzm Młodej Polski), krocząc tą drogą, 

pogrążyły człowieka i sztukę, która coraz bardziej odchodziła od tego co najistotniejsze, od 

wiary, duchowości, indywidualizmu. Zmieniło się życie ludzi i sam człowiek. 

Socjalizm i anarchizm stały się owocami rozkładu Renesansu6. Zabiły indywidualizm 

na rzecz kolektywizmu przez co zatraciła się osobowość i życie wewnętrzne człowieka. Ideały 

humanizmu zdemaskowały filozofie Marksa i Nietzschego7. Pragnienie równości i laicyzacja 

życia to kolejne elementy codzienności, które oznaczają kres ideałów Renesansowych i 

oddalają człowieka od sztuki.  

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do zatracenia idei Renesansowych stała się 

maszyna. Mechanizację życia spowodowała cywilizacja. Spowodowała też zamęt w ludzkim 

życiu, wszystko uległo mechanizacji i rozkładowi na części8. Bierdiajew przywołuje tu m. in. 

dzieła Picassa, który „rozłożył” człowieka i świat na drobne elementy. Zniszczenie formy, 

piękna ciała, wyznaczanego antycznymi normami, oznacza zupełne zatracenie idei 

Renesansowego piękna.  

Futuryzm, ukierunkowanie sztuki na przyszłość, zerwanie z przeszłością - to kolejny 

czynnik wskazujący na kres prawdziwej sztuki i czystego piękna. Nurt ten niszczy wszystko, 

zatraca formy, a człowieka umieszcza jako jeden z elementów świata, zupełnie zagubionego w 

chaosie i nieogarnionej przestrzeni. Poezja futurystyczna jest również szkodliwa dla duszy, 

gdyż przyczynia się do jej rozkładu9.  

                                                 
4 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 22. 
5 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 24. 
6 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 26. 
7 7M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 32. 
8 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 32 - 33. 
9  M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 35. 
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W sztuce nowoczesnej Bierdiajew zauważa dysharmonię, pisze o zalewie świata 

„sztukami barbarzyńskimi”. Widać tu zmierzch klasycznych form, ale też zanik radości i 

poczucie bezsiły i beznadziejności10. 

Wyczerpanie się sił twórczych oznacza zmierzch indywidualności, bezwzględnie 

potrzebnej do tworzenia i przeżywania sztuki. W socjalizmie zamiast człowieka, dostrzega się 

klasę społeczną, nie ma miejsca na religię, nie uznaje się istnienia ludzkiej duszy. W ten sposób 

zanika człowieczeństwo. Społeczeństwo próbuje się budować na ekonomii i gospodarce. Idea 

równości pcha do zawiści i niszczenia drugiego człowieka. Według Bierdiajewa twórcza 

afirmacja stanowi byt każdego człowieka, w socjalizmie natomiast jest to negacja bytu 

innych11. Człowiek zatraca siebie, formy i granice, Europa ulega barbaryzacji. Społeczeństwo 

popada w niemoc i chaos. Przyczyniła się do tego w znacznym stopniu także wojna.  

Bierdiajew uważa, że w dziejach nie ma stałego postępu. XIX wiek to koniec starego 

świata. Czasy te porównuje do końca starożytności12, po której przecież nadszedł Renesans. 

Człowiek nie może wierzyć tylko w „złoty środek”. Musi zmienić w końcu swoje 

postępowanie, wiarę - i tak powinno się wkrótce stać. Człowiek wynaturzył idee 

chrześcijańskie, zniekształcił je, a życie duchowe jest dziełem i Boga, i człowieka, dzięki niemu 

człowiek posiada wolość i możliwość twórczego działania. Dlatego powrót do korzeni 

religijnych jest konieczny. Bierdiajew mówi o chrześcijańskim Renesansie, który powinien 

nastąpić, gdyż „wieczne światło i wieczne piękno nie mogą być zniszczone przez żadne mroki 

i przez żadnych wrogów”13. Ludzkość stoi więc przed powrotem do Średniowiecza, gdyż tylko 

powrót do źródeł duchowości wyzwoli ludzkie siły i zapobiegnie uśmierceniu indywidualności.  

Bierdiajew twierdzi, że epoka ta musi nadejść, jednak najpierw człowiek musi przejść 

nową ascezę, doświadczyć nowej dyscypliny14. Konieczne jest także odcięcie się od 

humanizmu. 

 

 

                                                 
10 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 36. 
11 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 42. 
12 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 44 – 45. 
13 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 49. 
14 M. Bierdiajew, Koniec Renesansu, op. cit., s. 27. 


